
 

ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
เรื่อง การรบัสมคัรบคุคลเข้าศกึษาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการจดัการทางวิศวกรรม (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------- 

  โดยที่ มห าวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ เห็ น สมควร เปิ ด รับ สมั ค รผู้ ป ระส งค์ จะ เข้ าศึ กษ า                        
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงขอประกาศ 
รายละเอียดวิธีการรับสมัคร และการคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติ ของผู้ สมัครเข้ าศึกษาต้องเป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ – ๒๓  
๑.๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
๑) ส าเร็จการศึกษาข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร 
๒) ไม่เป็นผู้ป่วย หรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
๓) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
๔) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเพราะมีความผิด

ทางวินัย ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
๑.๒ ตามข้อ ๒๓ การก าหนดคุณสมบัติตาม ข้อ ๒๒ ๑) ในข้อก าหนดหลักสูตรให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ สป.อว. และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วศ.บ.) หรือ           

วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา (วท.บ.) หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
(คอ.บ.) 

๑.๔ ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๒๕ (จากระดับ ๔.๐๐) หรือกรณีของผู้สมัคร         
มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๒๕ ต้องมีประสบการณ์การท างาน อย่างน้อย ๑ ปี 

๑.๕ ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบ 
ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันสมคัร) 

 
 

 



- ๒ - 
 

  

๑.๖ กรณีที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษในข้อ (๔) ให้ส่งหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษได้ 
ทั้งนี้ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก  

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร ดังนี้ 
๑) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 
๒) ส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) อย่างน้อย ๗ ภาคการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถยื่นหลักฐานเพ่ือขอยกเว้นการสอบข้อเขียน 
 

๒. การรับสมัคร 
 ๒.๑ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th หรือ www.iem.engr.tu.ac.th 

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
สมัครทีค่ าชี้แจงการสมัครในเว็บไซด์ www.graduate.engr.tu.ac.th 

 ๒.๒ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยแนบ
หลักฐานการสมัคร พร้อมใบช าระการโอนเงินค่าสมัครผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

 โดยมีหลักฐานในการสมัคร ดังนี้ 
๑)  กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมแนบหลักฐานข้อ ๒ – ๘   
๒)  ส าเนาผลการศึกษา (Transcript) จ านวน ๑ ชุด 
๓)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะจบ จ านวน ๑ ชุด 
๔)  หนังสือค ารับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จ านวน ๒ ชุด 

       ๕)  ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน ๑ ชุด 
๖)  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ชุด 
๗)  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด 
๘)  คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU – GET หรือ TOFEL หรือ IELTS (ผลสอบใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี 

นับถึงวันรับสมัคร) หรือหลักฐานการสมัครสอบภาษาอังกฤษ 
๙) เอกสารส าเนาทุกฉบับให้เขียน “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงนามก ากับ 

๒.๓ คา่สมัครสอบ 
ช าระค่าสมัครสอบ จ านวน ๕๐๐ บาท บาท ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ทุกสาขา)  
ชื่อบัญชี โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. เลขบัญชี ๐๙๑๐๑๑๒๖๒๒ 

 

๓. จ านวนรับเข้าศึกษา    
 ๔๐ คน 

 
 
 
 
 

http://www.graduate.engr.tu.ac.th/
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๔. เกณฑก์ารคดัเลอืก 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ 
๒) ส าหรับผู้ที่ มีผลการเรียนดี เด่น โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) อย่างน้อย                  

๗ ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถยื่นหลักฐานเพ่ือขอยกเว้น                  
การสอบข้อเขียน 

 

๕. วธิกีารคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 เวลา ๑๔.๐๐ น. (ผ่านเว็บไซด ์: www.iem.engr.tu.ac.th ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์) 
-  สอบข้อเขียน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (วิชาสถิติ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน)  

 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผ่านระบบออนไลน์) 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

 เวลา ๑๔.๐๐ น. (ผ่านเว็บไซด ์: www.iem.engr.tu.ac.th ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์) 
-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. (ผ่านระบบออนไลน์) 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

(ผ่านเว็บไซด์ : www.iem.engr.tu.ac.th ไม่แจ้งผลทางโทรศัพท์) 
-  รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  

นักศึกษาใหม่รายงานตัว พร้อมแนบใบโอนเงินช าระค่าธรรมเนียม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ ทางโครงการฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมระดับปริญญาโท ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

    

๖. เปดิภาคการศึกษา 
   ตามก าหนดปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 

๗. เงื่อนไขของผูม้สีิทธิ์ขึน้ทะเบยีนเปน็นักศึกษา 
  ๗.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด พร้อมช าระเงินค่ าธรรม เนี ยมต่ าง  ๆ  ทั้ งนี้  จะขึ้ นทะเบี ยน เป็ นนั กศึ กษาในมหาวิทยาลั ย                    
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในคณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี            
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ 

 ๗.๒ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
พบภายหลังว่าผู้ใดปลอม ใช้หรืออ้างเอกสารปลอมในการสมัคร หรือการคัดเลือก หรือการขึ้นทะเบียน            
เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู้นั้นออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด าเนินคดี
ตามกฎหมายอาญาต่อไป 

 
 

http://www.iem.engr.tu.ac.th/
http://www.iem.engr.tu.ac.th/
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๘. คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา 
 สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ไม่เต็มเวลา 
 - ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๒,๕๐๐ บาท  
 - ค่าธรรมเนียมระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท และค่าบ ารุงอ่ืน ๆ  
    ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 - ค่าคุ้มครองอุบัติเหตุ ๑๑๐ บาท (ต่อปี) 
 - ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ ๑,๐๐๐ บาท (ช าระครั้งเดียว) 

      
 ประกาศ  ณ  วันที่           มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

๑๘

Wanchaloem
New Stamp




